
1. A verseny csapatverseny. Egy csapat kettő főből áll, azonban minden csapat igénybe vehet egy fő segítőt, aki a 
horgászatban nem vehet részt. Nem dobhat be, nem fáraszthat, nem etethet. Horgászbotot csak abban az esetben 
tarthat a kezében, ha az semmilyen formában nem érintkezik a vízzel. A megfogott halat megszákolhatja a segítő. 
2. A verseny ideje alatt minden résztvevő köteles a szervezők által biztosított azonosítót jól láthatóan viselni.
3. A verseny három szektorban kerül megrendezésre (A., B., C. szektor)
4.4. Sorsolás menete: a nevezett csapatok, a nevezési díj első felének befizetési sorrendjében húzzák ki első körben azt 
a számot mely meghatározza, hogy a következő körben mely sorrendben történik az állások kisorsolása. Az így kihúzott 
számok emelkedő sorrendjében történik a horgászállások kisorsolása. A sorsolásról esetlegesen elkéső csapat a meg-
maradt horgászállást foglalja el. Több ilyen csapat esetén érkezési sorrendben, egykörös sorsolással történik az állások 
kiosztása.
5. A rendes sorsolás eredményeképpen  horgászállását utolsóként elfoglaló csapatnak minimum egy óra áll ren-
delkezésére a felkészülésre még abban az esetben is, ha ez a verseny kezdési időpontjának módosításával jár.
6. A horgászállásokra történő bepakolás után minden gépjárművet a kijelölt parkolóban kell elhelyezni. A verseny 
mindaddig nem kezdhető meg, amíg nem érkezik meg minden érintett gépjármű a parkolóba. Az autókkal csak a verse-
ny lefújását követően lehet újra behajtani a horgászállásokra. 
7. Amennyiben a verseny kezdési időpontja módosul, abban az esetben a verseny befejezési időpontja is módosításra 
kerül úgy, hogy a verseny tiszta időtartama 72 óra legyen. Abban az esetben, ha váratlan körülmény (pl. időjárás) 
miatt a versenyt le kell fújni, az alábbiak szerint kell eljárni. Amennyiben a verseny tiszta ideje nem érte el a 48 óra 
időtartamot, 8 hónapon belül meg kell ismételni a versenyt. Ha a verseny ideje elérte vagy meghaladta a 48 óra 
időtartamot, abban az esetben a lefújás pillanatában elért eredmények alapján kell eredményt hirdetni, és a versenyt 
lezárni.
8.8. A horgászállásokon a csapatok csak a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak, azt horgászattal összefüggő 
tevékenység céljából (etetés, szákolás, bedobás stb.) céljából nem hagyhatják el.
9. A versenybíró utasításait minden csapat köteles betartani. A versenybíró ellenőrzi a Versenyszabályzat betartását, 
felügyeli a mérlegelést.
10.10.  Mérlegelés általános esetben napi két alkalommal történik, reggel és este. Méréskor a súly jelzésének jól 
láthatónak kell lennie a mérlegelők, a versenyzők, és a hitelesítő számára egyaránt. Minden halat a szervezők által biz-
tosított mérleggel és mérlegelőhálóval kell lemérni. Mérlegelés megkezdésekor a mérlegelőhálót be kell nedvesíteni, 
és meg kell állapítani az önsúlyát (tárázás). A mérlegelésnél jelen kell lennie: 1 fő csapattagnak, vagy ha van, a 
segítőnek, illetve hitelesítés céljából a szomszéd csapat egy tagjának, aki lehet a segítő is. A mérlegelő lap két pél-
dányban készül. Mérlegelés után mind a mérlegelők mind a csapattagok kötelesek ellenőrizni, hogy minden lemért hal 
mindkét mérlegelő lapra felvezetésre került-e? A csupán egyik lapon szereplő hal nem vehető figyelembe a végső össz-
eszámolásnál. Csak azokat lehet számításba venni, melyek mindkét lapon szerepelnek. Megtelt pontyzsákok esetén, il-
letve 10 kg-ot meghaladó egyedsúlyú hal fogása esetén külön mérést kell kérni.
11.  Minden csapatnak rendelkeznie kell minimum 10 db. sűrűszövésű pontyzsákkal. A pontyzsákok használata során – 
a rossz minőségű pontyzsákok miatt - az esetlegesen beakadó uszonyok kiszabadítása során elsődleges szempont a 
halvédelem, még abban az esetben is, ha az a pontyzsák sérülésével jár. Amennyiben a pontyzsákot halvédelmi okból 
szét kell vágni, a mérlegelő, a versenybíró, a szervezők, a tó tulajdonosa, kezelője a szétvágott pontyzsákért sem 
anyagi, sem erkölcsi felelősséggel nem tartozik. Kötelező felszerelés továbbá, a nagyméretű merítőháló, 
sebfertőtlenítő, pontymatrac, amelyek méretének és minőségének garantálnia kell a kifogott halak biztonságát. E 
pontbanpontban felsorolt eszközök meglétét a regisztráció alkalmával, illetve a verseny ideje alatt a szervezők 
szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Bármely eszköz hiánya esetén a csapat nem kezdheti meg a versenyzést, illetve a meg-
kezdett versenyt fel kell függeszteni az érintett csapat tekintetében mindaddig, amíg pótlásra nem kerül a hiányzó 
eszköz. Ebben az esetben a versenyzésben elszenvedett hátrányért sem anyagi, sem erkölcsi kártérítés nem illeti meg 
az érintett csapatot.
12.  A kifogott halakat mérlegelésig pontyzsákban kell tárolni. 5kg.-ig zsákonként 3 db, 5-8 kg között 2 db, 8 kg fölött 
és az amur zsákonként egy darab tárolható. A kifogott halakat mérlegelés után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni 
a tóba.
13.  A csapatok csak a szervezők által bójával és egyéb módon megjelölt, sorsolással kiválasztott szektorban 
horgászhatnak. A jelölt területen kívül tilos a horgászat és az etetés. Amennyiben a megakasztott hal fárasztás közben 
elhagyja az adott csapat szektorát, azt a lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a lehető 
legkevésbé zavarja a horgászatban. 
14.14.  A versenyben csak a 2 kg. feletti egyedsúlyú élő ponty és amur kerül értékelésre.
15.  Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott hal kerül értékelésre. Ha a kifogott hal mérlegelés 
előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre. Ebben az esetben a szervezők kivizsgálják a halvesztés körülményeit, és 
amennyiben felelősség megállapítható, a szervezők büntetést róhatnak ki az érintett csapatra. A büntetés a vétkes 
magatartás mértékétől függően lehet figyelmeztetés, az elpusztult hal súlyának tízszeres szorzatával megegyező 
súlylevonás, kizárás. A büntetés kiszabása a versenybíró hatáskörébe tartozik.
16.16. A versenyen csapatonként 4 bottal lehet horgászni, ami nem lehet 4 m-nél hosszabb és 3,5 lb-nál erősebb. Surf- 
és Spod bot használata horgászatra nem, csak etetésre engedélyezett. Feeder-, match-, és egyéb finomszerelékes 
horgászbot használata tilos. Botonként egy szem egyágú horog (alsó határ 8-as méret) hajszálelőkés felkínálási 
módban engedélyezett. A főzsinór csak monofil lehet, azonban használható maximum 10 m. fonott dobó-előtét zsinór, 
illetve horogelőkének is használható maximum 30 cm-es fonott zsinór. Leadcore (ólombetétes) zsinór max. 1,5 m. 
hosszban használható.
17.17.  Csalizni bojlival és pellettel, minimum 10 mm-es méretben, főzött vagy (és) erjesztett magvakkal, hajszálelőkén 
fűzött felkínálási módban engedélyezett. Pop-up illetve balanszírozott bojli és pellet használható. Plasztik, műanyag 
csali utánzatok, parafa (a horogcsaliba őrleményként feldolgozott formában használható) csalizásra, kikönnyítésre, 
lebegtetésre halkíméleti okokból nem használhatóak. Etetőkosár, method kosár használata nem engedélyezett, bor-
dásólom, pasztaólom használata engedélyezett. Az ólmok, csalik pasztával és egyéb csalogató anyagokkal történő be-
vonása engedélyezett. PVA termékek használata engedélyezett. A csalik szabályszerű használatát a versenybíró 
folyamatosan ellenőrzi, ideértve a bedobott készségek szúrópróbaszerű kivétellel járó vizsgálatát.
18. Etetni csak partról engedélyezett, pusztán a fizikai erőn alapuló eszközökkel (csúzli, parittya, dobócső). Etetőhajó, 
halradar használata tilos. Etetésre használható method mix, pellet, bojli, főtt és erjesztett magvak, melyek kézzel szét-
nyomhatóak. Rövid ideig áztatott magvak használata halkíméleti okokból tilos. Etetésre mennyiségi korlátozás nincs.
19. Csalizásra, etetésre tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult állatot, bogarat, férget, lárvát stb.
20. Az etetés a verseny kezdetét jelző dudaszó elhangzása után kezdhető meg. 19.00-06.00 között csúzlival, pa-
rittyával, rakétával, spomb-al, vetőkanállal (nehéz etetés) etetni tilos. Ezen időszakban csak és kizárólag a dobócsővel 
történő etetés engedélyezett.
21. A verseny ideje alatt csapatonként kettő darab jelölőúszó használata engedélyezett, ami lehet világítással ellátott. 
A jelölőúszót bejuttató botokat a horgászatra használt botoktól jól elkülönítetten kell elhelyezni (külön bottartó).
22. A meder feltérképezése (markerezés) a verseny kezdetét jelző dudaszó elhangzása után kezdhető meg. 
23. A verseny kezdetét jelző dudaszó elhangzása előtt botonként maximum három próbadobás végezhető. A próba-
dobások alkalmával a szerelékek horgot nem tartalmazhatnak.
24. A csapatok az éjszakai horgászat megkönnyítésére reflektort csak úgy használhatnak, hogy az a többi csapatot ne 
zavarja.
25. A horgászaton kívüli tartalék botokat jól elkülönítetten kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt botokon kívül 
a bottartó állványon más bot nem lehet.
26. Mérlegelésnél jelen kell lenni a szomszéd csapat egy tagjának, aki aláírásával hitelesíti a mérlegelést. A 
mérlegelendő halat az adott csapat tagja helyezi a mérlegelő zsákba, illetve mérlegelés után visszahelyezi a tóba. Ér-
tékelésnél 1 gramm =1 pont. A legtöbb pontot gyűjtő csapat nyeri a versenyt.
27. A verseny lefújása előtt megakasztott hal beleszámít az értékelésbe akkor is, ha csak a verseny végét jelző dudaszó 
elhangzása után lett megszákolva.
28. Mérlegeléssel kapcsolatos óvást a mérlegelők távozása után nem lehet benyújtani. Egyéb esetben óvást a verseny-
bírónak kell benyújtani, aki egyedüliként, azonban az érintetteket meghallgatva jogosult dönteni. Az óvás díja 10.000 
Ft, melyet az óvás elfogadása esetén az óvást benyújtó visszakap.
29. A tóban fürdeni tilos! Fárasztás, illetve haltárolás céljából a vízbe maximum térdig lehet bemenni.
30. A tó teljes területén tűzgyújtás tilos! Gázzal működő melegítők használata fokozott tűzvédelmi elővigyázatosság 
mellett engedélyezett. A tó és környezetében bárminemű károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi 
felelősséggel tartoznak.
31. Ezúton felhívjuk minden versenyző figyelmét a természetvédelem, és a kulturált viselkedés írott és íratlan sz-
abályainak betartására, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. A szervezők felhívják a versenyen résztvevők figyelmét 
a tudatmódosító szerek használatával és birtoklásával kapcsolatos hatályban lévő jogszabályok betartására. Mindenki 
köteles a versenybíró utasításait betartani. A versenybíró jogosult egyszeri alkalommal a Versenyszabályzatot 
megszegő csapatot pontlevonással büntetni, melynek maximális mértéke 50.000 pont lehet. A következő szabálysze-
gés már a csapat versenyből történő kizárását vonja maga után. Ebben az esetben az érintett csapat kártérítési igén-
nyel nem élhet.
32. Szankciók:
Figyelmeztetés jár jogosulatlan segítség igénybevételéért, valamint a verseny kezdetét megelőző jogosulatlan 
horgászatért, etetésért, meder feltérképezésért. Figyelmeztetés jár a horgászhoz méltatlan viselkedésért, egymás és 
a halak testi épségének veszélyeztetéséért. Figyelmeztetés jár a szeszes ital, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása 
alá került horgásznak. Figyelmeztetésben részesül a Versenyszabályzatot megsértő csapat. 
A versenyből való kizárással jár:
- a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal
-- a halakkal történő kíméletlen bánásmód
- a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata
- a Versenyszabályzat durva megsértése
- a csalás            
33. A verseny végén minden résztvevő köteles a horgászállásokat tiszta, rendezett állapotban hátrahagyni. A szemetet 
gyűjtőzsákokban kell elhelyezni, melynek elszállításáról a szervezők gondoskodnak.
34.34. A megfogott összsúly alapján történik a verseny sorrendjének megállapítása. Azonos súly esetén a nagyobb átlag-
súlyt elérő csapat kerül előnyösebb helyzetbe.
35. A versenyen készült fénykép és video anyag szervezők általi felhasználásához a résztvevők hozzájárulnak.
36. A versenyen résztvevők, beleértve a látogatókat is, testi épségéért, illetve értéktárgyaikért a szervezők sem anyagi, 
sem más jellegű felelősséget nem vállalnak. 
37. A csapattagok horgászállásukat elhagyhatják, azonban egy csapattagnak mindig ott kell tartózkodnia. A tó 
területéről naponta két alkalommal lehet távozni. Reggel 08.00-10.00 között, illetve délután 15.00-17.00 között. 
38. A csapatok naponta 08.00 és 17.00 között fogadhatnak látogatókat. A tóhoz vezető magánúton a közlekedés na-
ponta 08.00-10.00, illetve 15.00-17.00 között biztosított. Csak ezekben az időpontokban lehet a tavat megközelíteni, 
illetve onnan távozni. Ezen időpontokon kívül az út le van zárva! 17.00-tól 08.00-ig a verseny helyszínén látogatók nem 
tartózkodhatnak. A látogatók kötelesek közölni a szervezőkkel, hogy mely csapathoz érkeztek. A csapatokhoz autóval 
bemenni tilos! A látogatók kötelesek a látogatás megkezdésekor regisztrálni, és a szervezők által biztosított azonosítót 
a látogatás teljes ideje alatt jól láthatóan viselni.
39. A csapatok tagjai a Kupára történő nevezésükkel elfogadják a Versenyszabályzatot, azt magukra nézve kötelező 
érvényűnek tekintik.
40. Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat változtatására, azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a 
verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt vál-
toztatható. 

Díjazás:

1. hely: Impozáns kupa + értékes tárgynyeremény + következő versenyre ingyenes nevezés
2. hely: Impozáns kupa + értékes tárgynyeremény
3. hely: Impozáns kupa + értékes tárgynyeremény
Legnagyobb halat fogó csapat: Tárgynyeremény

Első három helyezett csapat közzé be nem kerülő Szektor I., II., III. helyezett csapatok: Oklevél + Tárgynyeremény
Minden csapat az SBS Tactical Baits által felajánlott ajándékot, eredményhirdetéskor a nem díjazott csapatok em-
lékplakettet kapnak.

A szervezők fenntartják a jogot egyéb különdíjak adományozására.

Gál József sk.
versenybíró


